
 

Lees verder op de andere zijde 

MEDEDELINGEN JANUARI 2020 

 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Ria Theunissen-Hopman, Gradje van der Meijde, Nelly Klerks-
Wijnen (gastlid), Leo Toonen en Hanny van Bree. Wilt u ook lid worden?  
De contributie is € 20,00 per jaar. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Loek Gijselhart (78 jaar), Cor van Boekel (85 jaar), Antoon 

Verhoeven (Heesch, 72 jaar)en Riek Langenhuizen-Hanegraaf (86 jaar). 

Incasso contributie 2020 

In de ledenvergadering is de contributie 2020 vastgesteld op € 20,00 voor gewone leden en € 10,00 
voor gastleden. Voor leden die een machtiging hebben gegeven zal incasso plaatsvinden in de week 
van 6 januari. Bij de overige leden zal de contributie contant worden geïnd, tenzij zij het zelf 
overmaken op NL 09 RABO 0137 1093 93 ten name van KBO afdeling Nistelrode.  

Gratis cursus “Start met bridge” voor beginners 

KBO Nistelrode biedt ouderen de gelegenheid te leren bridgen. Het 
bridgespel is door iedereen te leren en helpt ons brein in optimale 
conditie te houden. Daarnaast is het een ontspannen en gezellige 
manier om mensen te ontmoeten. 
Deze bridgecursus is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het 
stimuleringsfonds van de gemeente Bernheze. Deelnemers kunnen 
daardoor nu zonder kosten deze cursus volgen.  
 

We hebben de heer Paul van Dijck uit Zaltbommel bereid gevonden deze cursus te geven. Paul is 
een ervaren docent, die beginners in 24 dagdelen de kunst van het bridgen bijbrengt.  
Vanaf de eerste cursusdag laat Paul zijn cursisten, na een klein stukje theorie van circa 1,5 uur, een 
uur kaarten met voorgestoken spelletjes. De bedoeling is dan om de voorgaande lesstof toe te 
passen op de te spelen spelletjes. Paul heeft de ervaring, dat dit bij de meeste deelnemers erg 
aanslaat; dit is toch waar ze voor komen! 
 
De cursus wordt gehouden in zaal Menzel van CC Nesterlé op woensdagochtend van 9.30 tot 12 uur. 
De eerste keer op 5 februari en vervolgens elke week tot en met 24 juni (behalve op 29 april). Na de 
zomer zijn er nog 4 lessen op 2, 9, 16 en 23 september. 
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Wilt u meedoen, meldt u dan snel aan. Ook als u geen 
KBO-lid bent. Neem contact op met Wim Timmers, tel. 0412-403639 of stuur een bericht naar 
kbonistelrode@gmail.com.  
Toelating tot de cursus in volgorde van binnenkomst. De aanmeldtermijn loopt tot 16 januari. U krijgt 
persoonlijk bericht of u mee kunt doen.  

Helpdesk digitale media  aangesloten bij Seniorweb 

Heeft u uitleg nodig bij het omgaan met uw computer, tablet of mobiele 
telefoon? Of zoekt u hulp bij het werken met e-mail of internet, het 
aanvragen van Digid, het indienen van een aanvraag of bij mobiel 
bankieren? Onze vrijwilligers komen aan huis om u de weg te wijzen. 

Dien uw hulpvraag in per email kbonistelrode@gmail.com. Bellen naar 
Wim Timmers 0412-403639 kan ook. 
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Meer informatie op www.kbonistelrode.nl 

 

Meerdaagse reis naar Sauerland 

In samenwerking met EMA Reizen organiseren we een 5-
daagse reis naar Sauerland. Hiervoor heeft u een aparte flyer 
en aanmeldingsformulier ontvangen.  De reis is van 4 t/m 8 mei.  

Op woensdag 29 januari zal hierover een voorlichting worden gehouden in Nesterlé, aanvang 13.30 
uur. Hier krijgt u alle informatie en kunt u terecht met uw vragen. U heeft tot 28 februari de tijd om 
aan te melden. 

Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer 

VVN afdeling Maasland start dit jaar met een nieuw project 
“Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer”, kortweg 
VOMOL. Ze doen dit in samenwerking met Cumela, de 
brancheorganisatie voor loonwerkers.  
Omdat veel senioren fietsen op plaatsen waar ook 
landbouwverkeer rijdt, willen zij ook KBO afdelingen 
uitnodigen om aan dit project deel te nemen.  

U kunt deelnemen bij Langenhuizen Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf, Loosbroekseweg 56 in 
Nistelrode  op 4 en 5 februari vanaf 14.15 uur en op 6 februari vanaf 12.30 uur. De uitleg duurt 
ongeveer één uur en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Uiterlijk 16 januari aanmelden via kbonistelrode@gmail.com met vermelding van VOMOL en de 
datum van uw voorkeur. Of doe een briefje in de bus op Hoogstraat 14. 

Ontvang van VGZ vergoeding voor uw KBO-lidmaatschap 

Heeft u een zorgverzekering bij VGZ met collectiviteitsnummer 87718266? Dan is 
het volgende van belang. 
Stuur een kopie van uw KBO ledenpas en een betalingsbewijs van de contributie, 
zoals  kopie bankafschrift naar VGZ. U kunt uw declaratie online indienen, of per 
post opsturen.  

Wel moet er een declaratieformulier van VGZ  bij. Mocht u dat niet hebben, dan kunt u dat 
downloaden via www.vgz.nl/service-en-contact/declareren. Of aanvragen bij VGZ tel. 0900 - 84 90. 
Postadres: Zorgverzekeraar VGZ, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven.  
U heeft tot 1 juli de tijd om uw declaratie in te dienen. 

Seniorenexpo Veldhoven 

De 18
de 

editie van de Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 14 t/m 
zondag 19 januari in het Conference Centre Koningshof te Veldhoven. 
Openingstijden: Iedere dag van 10.00 tot 17.00 uur. Entree € 10,00 per 
persoon, op vertoon van KBO-ledenpas slechts € 6,00. Tickets zijn ook 
online te bestellen op http://seniorenexpo.nl/tickets. 

Programma CC Nesterlé 

Zo 12 jan. 14 uur: Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Lambertus. Toegang gratis. 
Vr 17 jan. 20 uur en Zo 19 jan. 14 uur: : Flashback Night of the Music 2019, filmregistratie.  

Kaartjes à € 5,00 via www.nesterle.nl. 
Zo 26 jan. 15 uur: Zondagse muziek met Old Swing Band en koor Koraal. Gratis toegang. 
Do 30 jan. 20:15 uur: Film Rocketman (over Elton John). Kaartjes à € 5,00 aan de kassa. 

Vr 1 feb. 20:15 uur: René van Bavel met “Mensenkind”. Kaartjes à € 12,50 via www.nesterle.nl. 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief 

Naast het  maandelijkse mededelingenblad kunt u voortaan ook per email onze berichten ontvangen. 
Wij hopen op deze manier aan onze leden een extra service te bieden. 
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef het door op kbonistelrode@gmail.com. 
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